
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY – J. POLSKI KL. 3 FL 

 

1. Pochodzenie i znaczenie nazw epoki przełomu wieków (5 – 6). 

2. Ramy czasowe modernizmu (Europa, świat) oraz Młodej Polski. Wydarzenia 

historyczne i literackie. Przemiany społeczne. 

3. Charakterystyka przełomu modernistycznego: indywidualizm i subiektywizm, filister              

i artysta, „sztuka dla sztuki”, eros (miłość) i tanatos  (śmierć), femme fatale                                            

i mizoginizm, nirwana, dekadentyzm, cyganeria (bohema), chłopomania (ludomania), 

spleen, rozpaczliwy hedonizm). 

4. Poglądy filozoficzne: 

 A. Schopenhauera  (teza o bólu istnienia, życie jako udręka, Nirwana, rola 

sztuki),  

 F. Nietzschego (nadczłowiek, moralność panów i niewolników, apollińskość                         

i dionizyjskość),  

 H. Bergsona  (intuicjonizm, irracjonalizm, elan vital). 

5. Charakterystyka nowych kierunków w sztuce przełomu wieków (impresjonizm, 

symbolizm, ekspresjonizm, secesja – również jako styl epoki, styl zakopiański). 

6. Wybitni malarze przełomu wieków (europejscy i polscy) oraz ikony epoki. 

7. Charakterystyka nowych kierunków w literaturze (symbolizm, impresjonizm, 

ekspresjonizm, naturalizm). 

8. Nastroje dekadenckie w poezji K. Przerwy-Tetmajera („Koniec wieku XIX”, „Lubię, 

kiedy kobieta…”). 

9. Impresjonistyczna wizja Tatr w poezji K. Przerwy-Tetmajera („Melodia mgieł 

nocnych…”). 

10. Rola folkloru, stylizacja językowa i kreacja bohatera w gawędach „Na skalnym 

Podhalu” K. Przerwy-Tetmajera. 

11. Próba przełamania postawy dekadenckiej i nastrojowość w poezji L. Staffa  („Kowal”, 

„Deszcz jesienny”). 

12. Impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm, katastrofizm, prometeizm, franciszkanizm 

liryki J. Kasprowicza   („Krzak dzikiej róży…”, „Dies irae”, „Księga ubogich”). 

13. Obraz i ocena społeczeństwa polskiego w „Weselu” S. Wyspiańskiego, cechy dramatu 

symbolicznego, symbolika postaci, rekwizytów, tańca,  język, stylizacje. 

14. Mityzacja i cztery rytmy życia w „Chłopach” S. W. Reymonta, świat bohaterów, 

hierarchia społeczna, wartości, konflikty, typy narracji, techniki artystyczne, język, 

stylizacje. Epopeja chłopska. 

15. Dwudziestolecie międzywojenne - geneza nazwy, ramy czasowe, główne wydarzenia 

historyczne, gospodarcze, artystyczne. 

16. Ugrupowanie poetyckie Skamander (geneza nazwy, czasopismo, skład, program, 

czas działania, itp.). 

17. Poglądy Z. Freuda (psychoanaliza) i O. Spenglera (katastrofizm), inne 

(fenomenologia, egzystencjalizm). 

18. Kierunki w sztuce międzywojnia i ich przedstawiciele: funkcjonalizm (architektura) 



dadaizm, kubizm, fowizm, surrealizm, futuryzm, abstrakcjonizm, liryzm wizualny, 

pseudonimowanie. 

19. Obraz rewolucji  i różne idee odbudowy Polski po zaborach w „Przedwiośniu”                                   

S. Żeromskiego. 

20.  Odyseja Cezarego Baryki w kontekście losów narodu  (bohater dynamiczny – młody 

gniewny). 

21. Wymowa tytułu i  zakończenia „Przedwiośnia” S. Żeromskiego 

22. Problematyka i cechy poezji: 

 B. Leśmiana („W malinowym chruśniaku”, „Ballada bezludna”), 

 J. Tuwima („Do krytyków”, „Słowisień”, „Przy okrągłym stole”). 

 

 


